
EDITAL DE SELEÇÃO – ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

O Instituto Brasileiro de Ciências Criminais – IBCCRIM abre processo seletivo para candidatos

e candidatas interessadas na vaga de Assistente Administrativo do Núcleo Administrativo do

Instituto. O envio de candidaturas deverá ser feito até o dia 15 de setembro de 2021

conforme as orientações abaixo.

Regime de contratação: CLT

Carga Horária: 40h semanais

Local: São Paulo/SP

Atribuições e atividades:

● Assessorar a Diretoria Executiva, Conselho Consultivo e Conselho de Diversidade do

IBCCRIM;

● Apoiar os Departamentos  que realizam atividades de incidência política do IBCCRIM;

● Auxiliar o Departamento de acessibilidade na implementação e administração das

políticas de inclusão e diversidade do instituto

● Organizar e registrar reuniões;

● Dialogar com diversos órgãos para agendamento de reuniões, preparação de roteiros

e compartilhamento de informações;

● Apoiar as rotinas do Núcleo Administrativo.

Requisitos indispensáveis:

● Ensino Superior em Administração, Gestão de Políticas Públicas, Secretariado ou

áreas afins;

● Excelente capacidade oral e escrita;

● Organização, proatividade e disposição para solucionar problemas;

● Domínio do pacote Office;

● Facilidade em trabalhar em equipe, inclusive com grupos multidisciplinares; e

● Compromisso com a promoção e proteção dos direitos fundamentais e afinidade

com os valores do IBCCRIM.

Diferenciais:

● Domínio de inglês;

● Experiência no Terceiro Setor; e

● Fazer jus a ações afirmativas (veja abaixo).
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Processo seletivo e ações afirmativas

O currículo deverá ser encaminhado para o e-mail selecao@ibccrim.org.br com título

“Assistente Administrativo”. O processo seletivo envolverá análise do currículo e entrevista a

ser agendada oportunamente. O IBCCRIM tem comprometimento com pautas de equidade

de gênero e igualdade racial, as quais são observadas em suas atuações institucionais. Se a

candidata ou candidato acreditar que pode fazer jus a condições para ações afirmativas,

deve indicar no corpo do e-mail.

Sobre o IBCCRIM

O Instituto Brasileiro de Ciências Criminais (IBCCRIM) é uma organização civil sem fins

lucrativos. Fundado em outubro de 1992, após o inesquecível Massacre do Carandiru, o

IBCCRIM surgiu para estudar e propor novos caminhos em uma cultura cada vez mais

voltada à solução penal para as dinâmicas sociais de conflito e violência, por meio da

produção de conhecimento, abordagem multidisciplinar e incidência no sistema de justiça.

Sediado em São Paulo, o Instituto conta com representantes em todas as regiões do país –

coordenações estaduais que aproximam e integram quem desejar participar ativamente de

projetos, publicações, cursos ou acessar um dos maiores acervos bibliográficos de Ciências

Criminais da América Latina.
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